
Nr. 1538 din 21.10.2019 

,CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

ORGANIZARE CUPA SEBESULUI LA DANS SPORTIV - 26 OCTOMBRIE 2019    

Locatia: SALA DE SPORT „FLORIN FLESERIU” DIN SEBES 

 

Autoritatea contractantă, CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA, dorește să achiziționeze urmatoarele:  

Cod CPV:  

 92000000-1  Servicii de recreere, culturale şi sportive 

 39294100–0 Produse informative şi de promovare (Rev.2) 

 18512200-3  Medalii (Rev.2) 

Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv conform art. 43 (1) si (2) 

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 

(2) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de 
SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de 
descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate. 

Valoarea estimata: 20.000,00 lei fără TVA 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

CENTRALIZATOR PRETURI 

ACTIVITATE 
VALOARE FARA 

TVA 

SERVICII SI PRODUSE 
20,000.00 

MATERIALE PUBLICITARE:  
Diplome A4 - 400BUCx1 leu =400 lei; afișe A3 - 10bucx 2 lei =20 lei, invitații - 80bucx 1 leu=80 lei 

500.00 

CUPE SI MEDALII: Cupe - 186buc; medalii - 372buc 6,400.00 

SERVICII SONORIZARE: asigurare sonorizare cu muzică specifică și lumini 
4,000.00 

SERVICII DE ORGANIZARE (include organizarea competitiei, cheltuieli cu onorarii pentru 32 de 
arbitri si medic care vor fi prezenti la locul de desfasurare pe toata durata concursului) 

9,100.00 

 

Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana 

la data de 25.10.2019,ora 10:00. 
Publicarea prezentei invitatii are rol de informare si de publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude 
de  la procedura operatorii economici deja inscrisi in catalogul electronic SEAP . 

DIRECTOR 

MITREA Nadia Diana 

http://www.e-licitatie.ro/

